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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức hoạt động dạy, học sau
thời gian tạm nghỉ để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Căn cứ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona gây ra (Covid-19) trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai Công văn số
335/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để
phòng chống dịch bệnh nCoV; xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn
bản số 195/SGDĐT-VP ngày 13/02/2020 về việc đề nghị quyết định thời điểm
cho học sinh học trở lại học tập sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên về
việc tổ chức hoạt động dạy, học trở lại kể từ ngày 17/02/2020.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện
các nội dung sau:
2.1. Thông báo cho các trường từ mầm non đến phổ thông và các cơ sở
giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh biết việc tổ chức hoạt động dạy, học trở
lại sau thời gian tạm nghỉ.
2.2. Chỉ đạo Thủ trưởng các cơ sở giáo dục:
- Tập trung vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, bàn ghế và thực hiện đồng
bộ các biện pháp theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để đón học sinh
trở lại học tập; sớm ổn định tình hình và duy trì nề nếp dạy học ngay từ ngày đầu.
- Tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giám
sát, theo dõi tình hình sức khỏe cán bộ, giáo viên và học sinh; hướng dẫn học
sinh đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn nhằm
phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh,
báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện, cấp xã để có biện pháp
xử lý kịp thời.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể, linh hoạt, phù hợp thực tiễn để tổ chức dạy
học bù cho học sinh đảm bảo chất lượng, đầy đủ chương trình giáo dục theo quy
định đối với từng cấp học, bậc học.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTCP Vũ Đức Đam (báo cáo);
- Các Bộ: GĐ&ĐT, Y tế (báo cáo);
- Đ/c Bí thư, CT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX1.
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